
Nyheter inom Vård och Biomedicin
Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Vård och Biomedicin. 
Har du frågor, kontakta förläggare Alexandra Ellervik 046-31 22 03,  
alexandra.ellervik@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn,  
susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. 
Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press,  
ange bokens ISBN.

Studentlitteratur AB Telefon +46 46 31 20 00 VAT Reg. No.: SE556335613701 Bankgiro: 171-7701 Please direct any payments directly
Box 141SE-221 00 Lund, Sweden Fax +46 46 30 53 38 F-skattesedel: 556335-6137 Postgiro: 53 97 58-3 to Svenska Handelsbanken Sweden
SE-221 00 Lund, Sweden www.studentlitteratur.se Registered Office:   S.W.I.F.T: HANDSESS for credit to our
Visiting address: Åkergränden 1 E-mail: info@studentlitteratur.se Studentlitteratur AB, Lund, Sweden  account no. SE860000000000370330102

PRESSINFORMATION 2013-11-14 SID 1 (1)

LUNDBERG, GUNILLA A. 

Grundläggande laboratorieteknik 
Spektrofotometri, kromatografi och elektrofores är några grundläggande laboratorie-
vetenskapliga tekniker som beskrivs i boken. Syftet är att förmedla en principiell för-
ståelse för grundläggande metodik inom det biovetenskapliga området och den utrust-
ning som behövs och hur man använder den. Beskrivning av hur man dokumenterar 
sina resultat och skriver en rapport ingår också.
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FASKUNGER, JOHAN 

Fysisk aktivitet och folkhälsa 
Vilka hälsovinster medför fysisk aktivitet? Hur farligt är stillasittande? Vilka åtgärder 
är effektiva för att främja fysisk aktivitet? Hur når vi ut till olika grupper med rätt 
budskap och rätt erbjudande? Detta är några av de områden och frågor som Fysisk 
aktivitet och folkhälsa berör. Målet med boken är att öka läsarens förståelse för hur 
man kan främja fysisk aktivitet och motverka stillasittande livsstilar. Det räcker inte 
att känna till hälsovinsterna med fysisk aktivitet! Boken integrerar kunskap och 
erfarenheter från många olika discipliner, inklusive fysiologi, psykologi, epidemio-
logi, sociologi, medicin, kommunikation, folkhälsovetenskap och politik.
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